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De mi lesz a gyermekekkel?
Kényszerhelyzetben találékonyak a székelyföldi szülők

S Z É K E L Y H O N - Ö S S Z E Á L L Í T Á S

S zatmári Judit és férje is orvo-
sok Marosvásárhelyen, ezért 
ők most még fokozottabb ve-

szélynek vannak kitéve, két kisis-
kolás gyerekük felügyeletét pedig 
bébiszitter segítségével oldják meg 
ebben az időszakban, mivel a nagy-
szülők is dolgoznak. Molnár Heléna, 
két kisgyerek édesanyja szerencsé-
sebb helyzetben van, ők mindig 
számíthatnak a nyugdíjas nagy-
szülők segítségére, ezért ezekben a 
napokban is a nagymama vigyáz a 
kicsikre, amíg a szülők dolgoznak 

– mondta el nekünk a marosvá-
sárhelyi édesanya. Hozzátette , ha
közbejön valami a nagyszülőknek,
akkor ő vesz ki szabadnapot a mun-
kahelyéről.

Otthonról dolgozni – csak 
kényszermegoldás

Annak a családnak a legnehezebb 
ez az időszak, ahol csak a gyerekek 
vannak kényszervakáción, a szülők-
nek pedig dolgozniuk kell, ráadásul 
otthonról végzett munkájuk van. 
Libeg Zsuzsát, az Agerpres hírügy-
nökség szerkesztőjét kérdeztük, ho-
gyan boldogul ebben az időszakban 
otthoni munkával és gyerekekkel 
egyszerre. „Többszörösen kimerítő, 

sokkal több a megszakítás, lassab-
ban haladok a munkámmal, jobban 
oda kell összpontosítanom minden-
re, és még így is sokkal nagyobb a 
hibalehetőség” – összegezte a két 
kisgyerek mellett végzett otthoni 
munka nehézségeit az újságíró. Ki-
fejtette, a nagyszülőkhöz azért nem 
viszi a gyerekeket, mert mind kró-
nikus betegek, és tudja, hogy rájuk 
nézve veszélyesebb ez a vírus, így 
az elkövetkező másfél hétben velük 
fognak maradni. Ugyancsak otthoni 
munkája van Novák Enikőnek is, 
aki tortákat és süteményeket készít 
Marosvásárhelyen. „Nem egyszerű 
ilyen helyzetekben az otthoni mun-
ka. Természetesen minél nagyobbak 

a gyerekek, annál hosszabb ideig 
játszanak együtt vagy külön-külön. 
Reggel korán kelek, hogy a munka 
egy része készen legyen, mire indul-
na a reggeli rutin. Délután apa vagy 
mamáék segítenek, amíg be tudom 
fejezni a hátralevő munkámat” – 
mesélt a gyerekekkel eltöltött ottho-
ni munkanapjáról Novák Enikő.

Tevékenység kell a gyerekeknek

Antal Orsolyának három kisgyere-
ke van, ő otthonról dolgozik, így a 
felügyelet adott, viszont így is fogas 
kérdés, hogy több hétig mivel tudja 
lekötni a kicsiket. „Mindenféle pa-
pírárut vásároltam, hogy tudjunk 
origamizni, vágni, ragasztani. Le-

poroljuk a vetítőgépet is. Minden-
képpen tevékenységet kell kitalálni 
a gyerekeknek, egyébként nagyon 
hamar megunják a kényszervaká-
ciót” – magyarázta a székelyudvar-
helyi édesanya. Orsiék lakópark-
ban élnek, ahol több mint harminc 
gyerek van, így a szomszédokkal 
megegyeztek, hogy a fertőzésve-
szély elkerülése érdekében szerre 
engedik ki a gyermekeket az ud-
varra. „Ha nem lesz jó idő és még 
sokáig elhúzódik a tanítási szünet, 
akkor óhatatlanul rajzfi lmnézés is 
lesz” – ismerte el az édesanya. Öt-
letként javasolta: ahol a szülők nem 
tudják megoldani az otthoni mun-
kavégzést (és akiknek rugalmas a 
munkaadójuk), váltásban dolgoz-
hatnak. „Ismerősömék úgy oldják 
meg, hogy az anyuka reggeltől délig 
megy be a munkahelyre, majd dél-

ben váltják egymást az apával” – 
magyarázta Orsi. Szatmári Éva, 
lapcsaládunk könyvelője otthonról 
fog dolgozni az elkövetkezőkben, 
ötéves kisfi ára így majd ő vigyáz. 
„Kézműveskedünk, játszunk, és 
reméljük, hogy jó idő is lesz, hogy 
az udvarra kimehessünk” – so-
rolta. Hozzátette, otthon dolgozni 
nem is olyan egyszerű, ha közben 
a gyerek is ott van. „Reméljük, nem 
nyúlik túl hosszúra a vakáció, mert 
előbb-utóbb a gyerekek is ráunnak 
az elszigeteltségre” – jegyezte meg.

Nagyszülők, ahol vannak

„Úgy oldottuk meg, hogy nálunk 
gyűlnek össze a családok gyer-

mekei. A nagyobb fi am ötödikes, 
a kisebbik nagycsoportos, és két 
iskolás unokatestvérük együtt töl-
ti a váratlan vakációt. Az udvarról 
nem mehetnek ki, de a kapun belül 
lehetőség van arra, hogy a szabad-
ban játsszanak. Egyébként inkább 
bent vannak a házban, tévéznek 
vagy számítógépen játszanak. Édes-
anyám nyugdíjas, ő ügyel rájuk, 
és gondoskodik róluk, nem kell ki-
maradnunk a munkából. Ha ő nem 
volna, nem tudom, mit tennénk, 
de szerencsére ezen nem kell gon-
dolkodnunk” – meséli egy gyer-
gyószentmiklósi anyuka. Elmondja 
még, hogy az iskolások kaptak bő-
ven házi feladatokat is, amivel egyet 
is ért, hiszen a tananyagot el kell 
sajátítaniuk valamikor. „Hogy most 
vannak feladatok, az rendben van. 
Azt azonban nagyon nem szeretem, 
ha az igazi vakációban nyomják 
meg őket tanulnivalóval, amikor pi-
henniük kellene” – mondja.

Szabadnap, ha más megoldás 
nincs

Csíkszéken is számos szülőnek 
okoz gondot a gyerekek felügye-
letének megszervezése. Az okta-
tás felfüggesztésének bejelentése 
után a Csíki Anyák Egyesületének 
Facebook-csoportjában például 
rengeteg édesanya fejezte ki aggo-
dalmát, mondván, hogy nincs, ki-
re bízniuk gyerekeiket, és egymás-
tól kértek segítséget, tanácsokat 
a kényszerhelyzet megoldására. 
Mint a beszélgetésből kiderült, so-
kan rokonokhoz fordultak, mások 
ismerősöket, szomszédokat, eset-
leg tanügyben dolgozó szülőket 
kértek meg, hogy vigyázzanak 
gyerekeikre, néhányan dadust fo-
gadtak, de szép számmal akadtak 
olyanok is, akik kénytelenek vol-
tak szabadságra menni vagy ott-
honi munkavégzést vállaltak. Egy 
többgyerekes édesapa érdeklődé-
sünkre elmondta, mivel ő és fele-
sége is a csíkszeredai múzeumban 
dolgozik, ahol szintén korlátozáso-
kat vezettek be, meg tudták oldani, 
hogy felváltva otthonról dolgozza-
nak. „A múzeumban a látogatást 
felfüggesztették, közönségszol-
gálat nincs, az irodai munka egy 
részét pedig itthonról is el tudjuk 
látni, így egyelőre nincs gond, a 
továbbiakban aztán meglátjuk, 
hogy alakul” – tette hozzá. Egy 
másik csíki édesanyának viszont 
ennél jóval nagyobb fejtörést oko-
zott a gyermekfelügyelet megoldá-
sa, mivel családjuk esetében sem 
a távmunka, sem a rokonoktól, 
ismerősöktől való segítségkérés 
nem jöhetett szóba, ezért úgy dön-
töttek, hogy először a férje vesz ki 
néhány szabadnapot, utána pedig 
az anyuka. Hozzátette, sok múlik 
a munkaadók jóindulatán, hiszen 
sokaknak hatalmas segítséget je-
lent, ha engedélyezik az otthoni 
munkavégzést.

Szükség esetén több gyerek 
együtt tölti a váratlan vakációt
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• Nem kis terhet ró a szülőkre az oktatás felfüg-
gesztése: a járványügyi intézkedést ugyan helyeslik,
viszont sokaknál fejtörést okoz, hogy mit kezdjenek a
gyermekek hirtelen kapott nagy szabadságával. Arról
érdeklődtünk Székelyföld-szerte, hogy a dolgozó szü-
lők miként oldják meg a gyerekfelügyeletet az elkövet-
kező hetekben.

Szünetel 
az ügyfélfogadás
Mától március végéig szünetel 
az ügyfélfogadás a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökségnél a koronavírus-ve-
szély miatt. Dokumentumokat 
leadni, illetve igényelni csak 
postán, elektronikus úton, 
vagy faxon lehetséges. Továb-
bi információkért az érintettek 
az ügynökségnél érdeklődhet-
nek a 0266-371313-as tele-
fonszámon, vagy az office@
apmhr.anpm.ro e-mail-címen.

Lomtalanítás 
Szépvízen
Március 19-én, csütörtökön 
Szépvízen, 20-án Borzsová-
ban és Csíkszentmiklóson a 
szépvívi polgármesteri hivatal 
megbízásából az RDE Huron 
cég elszállítja a a tavaszi 
nagytakarításból származó 
hulladékot. Kérik a lakosságot, 
hogy éljenek a lehetőséggel, 
és ne a faluvégekre a patakok 
és árkok mentére hordják a 
szemetet. Az elektronikai 
hulladékokat, gumiabroncso-
kat és ágakat egy későbbi 
időpontban fogják elszállítani.

Nem lesz közgyűlés
Kászonfeltíz közbirtokossága 
lapunkon keresztül értesíti 
tagságát, hogy a koronavírus-
járvány terjedésének vissza-
szorítása érdekében elmarad 
a szombatra, március 14-re 
tervezett közgyűlés.

Cîţu megijedt?
Néhány héten belül másodszor 
maradt el egy új kormányról 
szóló bizalmi szavazás a román 
parlamentben: kevesebb mint 
negyed órával a parlament két 
házának csütörtök délután 
négy órára tervezett ülése előtt 
derült ki, hogy Florin Cîţu kije-
lölt miniszterelnök visszaadta 
a megbízatását Klaus Johannis 
államfőnek. A bejeletést nem 
Cîţu tette, hanem az államfői 
hivatal. Cîţu a közösségi olda-
lán azt írta: a megbízatást azért 
fogadta el, mert úgy tűnt, előre 
hozott választások következ-
nek. Mivel ez a jelek szerint 
nem így lesz, a pártelnöknek 
kell a miniszterelnöki tisztsé-
get betöltenie. Florin Roman, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
képviselőházi frakcióvezetője 
közölte: Cîţu a koronavírus-jár-
vány miatt döntött a lemondás 
mellett. Ennek nyomán a párt 
úgy döntött, hogy a február 
elején bizalmatlansági indít-
vánnyal megbuktatott Ludovic 
Orban ügyvivő miniszterelnök 
folytassa a „küzdelmet”, maga 
köré gyűjtve a politikumot és 
a civil szférát. Hozzátette: a 
párt már szerdán felkérte Cîţut, 
hogy lépjen vissza. Mindez azt 
jelentheti, hogy Orbant jelölhe-
tik ismét miniszterelnöknek.
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